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OTOITZA 
 
Bizitzearen Jainko autortzen zaitugunean 
ezerezetik bizitzara deitu gaituzula 
eta bizitzearen betera garoazuzala 
iragarten dogu eta sinisten, Jauna. 
 
Sinismen honexek garoaz, Jauna, 
elkar errespetatzera eta bizia aintzat hartzera, 
heriotzeari aurre egitera eta 
heriotza indar guztiei ateak iztera. 
 
Bizi izan gaitezala, Jauna, zeure Arnasatik: 
irakatsi deigula alkarregaz bizi izaten, 
alkarren ardurea hartzen eta elkar zaintzen 
eta alkartasunaren mahaira edonori deitzen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak eta Se-
meak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. ALELUIA, ALELUIA. 
—Eskerrak Jainkoari. ALELUIA, ALELUIA. 
 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 

ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 

—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
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—Pobre, baztertu, gaixo eta gitxituen alde: eu-
ren beharrizanetan laguntzaileak izan daie-
zan, laguntzaileok Jainkoaren grazia lez es-
kertuz, egin daigun otoitz. 

—Bateatu barrien alde, lehen jaunartzera doa-
zenen alde, honeen familien alde: izan daien 
Berbiztuagaz topo egiteko aukerea eta eliz 
senitartean euren lekua, egin daigun otoitz. 

—Geure burua Berbiztuaren jarraitzailetzat dau-
kagunok Idazti Deunetarako zaletasuna biz-
kortu daigun, eta handik edanez asetu dai-
gun gure kristau izakerea, egin daigun otoitz. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
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—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 

—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 

 
Aintzarako 
Jainkoaren aintza abesteko gure senide makaldu 
eta bazterreratuak gogoan izan eta aintzat har-
tzera eroan gaizala, harei gure ondasunetan le-
ku eginez: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 
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goiz joan dira hilobira eta ez ei dabe gorpua 
aurkitu; gainera, Jesus bizi dala esan deutseen 
aingeruak agertu jakezala esanez etorri jakuz. 
Gutar batzuk ere izan dira hilobian, eta emaku-
meek esan daben lez aurkitu dabe; baina Bera 
ez dabe ikusi». 
Orduan, Jesusek esan eutsen: «Bai zentzunba-
koak zareela, bai motelak profetek esana sines-
teko! Ez al eban, bada, Mesiasek hori guztia su-
fritu behar, bere aintzan sartzeko?» Eta, Moise-
segandik hasi eta profetaz profeta, Liburu San-
tuek berari buruz inoen guztia azaldu eutsen. 
Joiazan herritxora hurreratu ziranean, Jesusek 
aurrera jarraitzeko keinua egin eban. Baina ha-
reek arren eta arren eskatu eutsoen: «Gelditu 
zaitez gugaz, berandu da-eta, eta iluna gaine-
an». Eta herrian sartu zan hareekaz gelditzeko. 
Hareekin mahaian egoala, Jesusek, ogia hartu-
rik, bedeinkapen-otoitza esan, zatitu eta emon 
egin eutsen. Orduan begiak edegi jakezan eta 
ezagutu egin eben; baina Jesus desagertu egin 
jaken. 
Hareek alkarri esan eutsoen: «Ez al genduan bi-
hotza sutan, bidean berba egiten euskunean eta 
Liburu Santuak azaltzen euskuzanean?» Eta be-
rehala jagi eta Jerusalemera bihurtu ziran. Han 
Hamaikak eta honeen lagunak batuta aurkitu 
ebezan, hau inoela: «Biztu da Jauna egiaz eta 
Simoni agertu jako». 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jesusen barri emon behar danean, ez dago ezjakinik norbere 
esperientziatik egin ezkero; eta ausardiaz egin daiteke testi-
gantza hori. Ikutu gaiezala Pedroren berbok. 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 2, 14. 22b-33) 
Pentekoste-egunean, Pedrok, hamaika apostoluen artean zu-
tunik, ahotsa jasoz, honan berba egin eban: «Juduok eta Je-
rusalemen bizi zareen guztiok, entzun arretaz nire berbak: 
Guztiok dakizuenez, Jainkoak Nazareteko Jesus sinesgarri 
egin eban zuen aurrean, haren bidez egintza ahaltsuak, mira-
riak eta ezaugarriak eginez. Jainkoak zeuen eskuetan itzi 
eban, bere asmoaren eta aurrez hartutako erabagiaren arabe-
ra, eta zuek hil egin zenduen, sinisbakoen eskuz kurutzean 
josiz; baina Jainkoak biztu egin eban, heriotzearen lokarrie-
tatik askatuz, heriotzeak ezin eban-eta Ha bere menpean 
euki. 

Izan ere, honan dino Davidek Haretaz: 
“Begi aurrean ikusten neban beti Jauna; 
Eskuman dodala, ez naiteke dardara. 
Horregaitik alai dot bihotza, pozik mihina, 
eta nire gorputzak ere itxaropenean dau atsedena. 
Ez dozu-eta nire bizia heriotz-leizera jaurtiko, 
ezta zure fededuna hilobian usteltzen itziko. 
Bizirako bidea erakutsiko deustazu, 
zeure aurrean alaitasunez beteko”. 

Senideok, itzi egidazue argi eta garbi esaten gure aita David 
hil egin zala eta hobiratu egin ebela, eta haren hilobia geure 
artean dogu gaur arte. Baina profetea zan eta baekian Jain-
koak zin eginez agindu eutsola beraren odoleko bat jesarriko 
zala beraren tronuan. Beraz, aurrez ikusi eban Mesias biztuko 
zala, eta honetaz berba egin eban hau esatean: haren bizia 
ez ebala Heriotz-leizera jaurtiko eta ez zala haren gorputza 
hilobian ustelduko. Jesus hori biztu egin dau Jainkoak, eta gu 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

    Ondo etorri, senideok, Pazkoaldiko 3. domeka 
honetako elizkizunera. Berbiztuak leku egin gura 
dau gura bizitzan, egon geintekezan etsipenetik 
atara gura gaitulako. Arazoz beterik gagoz? Ez 
dogu urtenbiderik ikusten. Etsita gagoz? Goazen 
Jesus Jaunagana, Berbiztuagana, berak adoretu 
gaizan eta bizitzeari zelan oratu behar deutso-
gun irakatsi deigun. 
 
 

Sarrera-abestia 
 

R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 

ABESTU DAGIGUN DANOK misterio handiena: 
garaiturik heriotza Jesus Jauna berbiztu da. 
Aleluia, aleluia, hilobitik biztu Jauna (bir). 

 

Uraz zipristintzea 
Garbikuntza indarra dau urak, eta behar dogu 
gure makaltasunetatik garbitu gaizan, eta Bate-
oan hartutako konpromisoak garatzera eroan 
gaizan. Hartu daigun, ba, abesti artean, pazko 
ura…: 
 

R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
pekaturako hil ta zeuretzat biztu 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 
R/. Bizi da Jauna, bizi da! Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, 
bizi da gure artean! (bir) 
 
Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, gure eguzkia: nagusi da argia! R/. 
 
Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu: berak gaitu biztu.  R/. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

ERANTZUN-SALMOA 
Sal 15, 1-2a eta 5. 7-8. 9-10. 11 

 

 
R/. Bizirako bidea erakutsiko deustazu, Jauna. 

 
edo Aleluia. 
 

Zaindu nagizu, Jauna, 
babes bila nator-eta Zugana. 
Honan dinotsot Jaunari: 
Jauna da nire ondare eta edontzia; 
Zuk dozu eskuetan nire zoria. R/. 
 
Onesten dot Jauna, aholkua emon deustalako, 
gauez ere neure bihotzak oharrazoten naualako. 
Begi aurrean ipinten dot beti Jauna; 
eskuman dodala, ez naiteke dardara. R/. 
 
Horregaitik, alai dot bihotza, pozik barrua, 
haragi honek ere bakean dau atsedena. 
Ez dozu-eta nire bizia Leizera jaurtiko, 
ezta zure zintzoa ustelak hartzen itziko. R/. 
 

Bizirako bidea erakutsiko deustazu: 
alaitasun betea zeure aurrean, 
betiko atseginak zeure eskuman. R/. 
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Ikasle biek bidean jazoa kontatu eutseen eta ze-
lan ogia zatitzean ezagutu eben. 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
ESKARIAK 
†    Berbiztuaren Espirituaz indartzen gaitu Jain-
koak haren testigu izateko. Jo daigun eskarieta-
ra geure eginkizunaz jabetzeko: 
 

 
 
—Elizearen alde: izan daiten gaurko gizakiaren-

tzako bere egarrien asetze-iturri, hari Ber-
biztuaren barri emonez, egin daigun otoitz. 

—Elizatik eta Jainkoagazko hartu-emonetatik 
aldendutakoek hareetara bihutu ahal izateko 
Berbiztuagaz topo egitea izan daien, egin 
daigun otoitz. 
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guztiok gara horren testigu». Jainkoak bere eskumaldera jaso 
dauala, agindutako Espiritu Santua hartu dau Aitagandik eta 
geuri isuri; hauxe da zuek ikusten eta entzuten diharduzuena. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
Pedroren berbok esker ona sortuazo gura dabe gugan. Entzun 
deioguzan, eta eskertu deiogun Jainkoari gugan dauan uste 
ona. 
 
San Pedro Apostoluaren lehenengo epistolatik   (1 P 1, 17-
21) 
Senide maiteok: Nor bere egintzen arabera, bereizkeria ba-
rik, epaitzen dauanari "Aita" deitzen deutsazuen ezkero, jo-
katu egizue begirunez munduko erbestealdian bizi zareen 
bitartean. Badakizue zuen gurasoakandik hartutako biziera 
zentzun bakotik askatuak izan zareela, ez gauza ustelkorrez, 
urrez nahiz zidarrez, bildots garbi eta akats bako lez zuen 
alde bere burua eskeini dauan Kristoren odol baliotsuaz bai-
no. Mundua mundu izan aurretik egoan Kristo Jainkoaren as-
motan eta azken sasoi honeetan agertu da zuen onerako. Eta 
zuek beronen bidez sinesten dozue hilen artetik biztu eta 
aintzaz bete eban Jainkoagan; holan, zuen sinesmena eta 
itxaropena Jainkoagan jarriak dozuez. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 

Onartu daiguzan Berbiztuak aurpegiratuko deus-
kuna eta emon gura deuskun argitasuna eta ado-
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rea, ebanjelioari harrera on eginez. Aleluia 
abestu daigun, zutunik. 
 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 24, 13-35) 
 
Jesusen ikasle bi Emaus izeneko herritxo batera 
joiazan, Jerusalemdik hamaika kilometrora. Je-
rusalemen jazotako guztiez berba egiten eben 
alkarregaz. Eta, berbetan eta eztabaidan zihar-
duela, Jesus berbera hurreratu jaken eta eure-
kin joian; hareen begiak, ostera, itsu egozan eta 
ez eben ezagutu. 
Jesusek esan eutsen: «Zeri buruz zoaze bidean 
alkarregaz berbetan?» Hareek gelditu egin ziran, 
aurpegia ilun, eta bietako batek, Kleofas eritzo-
nak, erantzun eutsan: «Zeu izango zara Jerusa-
lemen egun honeetan jazo dana jakin ez dauan 
kanpotar bakarra!» Jesusek itaundu eutsen: 
«Zer jazo da, ba?» 
Hareek erantzun eutsoen: «Jesus Nazaretarrare-
na; profeta ahaltsua zan egitez eta hitzez Jain-
koaren eta herri guztiaren aurrean; baina gure 
abadeburuek eta agintariek heriotzara kondena-
tu dabe eta kurutzean josi. Guk uste genduan 
Berak askatuko ebala Israel; baina badira hiru 
egun hori jazo dala. Egia da gure arteko ema-
kume batzuek harriturik itzi gaituela: goizean 


